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Harminc évvel ezelőtt, 1991. július 1-jén

jött létre a Vásár téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola.1



Ünnepeljünk! Persze ez csak kölyökpezsgő…

De



kezdjük egy kicsit 
régebbről, mondjuk, 
mához képest közel 
egy évszázaddal 
régebbről…

De



Ő itt Jolán néni, teljes 
nevén: Berencsváriné
Kullmann Jolán, aki
1924-ben a saját 
házában magán polgá-
ri iskolát alapított.



Tornaóra lányoknak Jolán néniék
kertjében, a Táncsics utca 3-ban



A fiúk tornaórája



Az iskolát 1927-ben államosították. Sokáig a 
Puskin utca 8. szám alatti épületben működött.



1938-ban a Vásár téren új épületet kezdtek
építeni a polgári iskola számára…



…amit 1938. december 5-én adtak át nagy 
ünnepség keretében (utólag színezett fotó).



Így nézett ki iskolánk épülete régen.



Az angyalos címer eredeti helyén



A polgári iskola 
sapkajelvénye



bizonyítványaA polgári iskola



A polgári iskola 1948-tól általános
iskolaként működött tovább.



Az iskolában akkor 
is komoly munka 
folyt, nem „lógtak” 
a diákok… Hacsak 
nem így…



1975-ben összevonták a Templom téri és a Vásár 
téri iskolát. Attól kezdve a Vásár téren működött 

az alsó, a Templom téren a felső tagozat.

Alsó tagozat

Felső tagozat



végül elérkeztünk az
1990-es évek elejére,
amikor az újonnan
megalakult önkor-
mányzat újból két 
iskolát hozott létre az 
addigi egy „mamut-
iskola” helyett.

És



Na, persze ezt 
nem szó szerint 
kell érteni…

És



Cikkrészlet a helyi újság (Pilisvörösvár Ma)
1990. júliusi lapszámából



Az önkormányzat határozata



A pályázati 
kiírás az 
igazgatói 
állásra



Iskolánk első (megbízott) igazgatója:
Dornbach Ferencné, helyettesei:

Koós Ferenc és Jákli Ferencné



Nagy feladat volt a tanárok és az osztályok szét-
osztása a két iskola között, nehéz volt mindent 

„kisakkozni”, de végül sikerült…



Az 1991-92-es tanévben nemcsak a diákok, de az 
építőmunkások is itt töltötték napjaik egy részét:

megkezdődött az iskola bővítése



Dornbach Ferencné igazgató cikke a helyi újság 
1991. októberi lapszámában (folyt. köv.)





Fotó és rövid hír a helyi újság
1991. decemberi lapszámában



Az első ballagó osztályok 1992-ben: 8. c



Az első ballagó osztályok 1992-ben: 8. f



Az akkori tanárok 
közül már csak 

Lazri Judit tanárnő, 
Márton Miklós 

tanár úr és 
felesége, Berni 
néni dolgozik 
iskolánkban.



1992-ben szomorú évünk volt: három régi 
tanárunkat veszítettük el. Emléküket a tanév 

végén jutalomként kiosztott emléklapok őrzik.

Csonka József
igazgató

Hidas György
némettanár

Kapitány Györgyné
ig.helyettes



Egy régi csoportkép az iskolaudvaron 



Az elmúlt évek fotóit és 
videóit az iskola archív 
(régi) honlapjáról lehet 
elérni az alábbi címen: 
https://archiv.nnai.hu/



Pillanatképek (válogatás a fotótárból)
2009. Sváb esküvő



2010. Március 15-i ünnepély



2011. Iskolakóstoló



2012. Bányászati projekt



2013. Az iskolaépület 75 éves jubileuma



2014. Alsós farsang



2015. Tanévzáró koncert



2016. Márton-nap



2017. TrachtTag



2018. Felsős farsang



2019. Ádventi gyertyagyújtás



2020. A sportudvar átadása



2021. Gyermeknap



Megalakulása óta sokat fejlődött, 
gazdagodott, szépült iskolánk.



Büszkék lehetünk elért eredményeinkre, 
szorgalmas diákjainkra, lelkes tanárainkra.

Csak így tovább: „Hajrá, Vásár tér!”



„Gyöngéden ölelj át, és ringass, iskola!”
„A három tenor” éneke a 2011-es tanév végi koncerten

Megnézheted a YouTube-on is!

https://youtu.be/IiVue6bcdeY


Ha van kedvetek még, ezt is meghallgathatjátok!

Az én iskolám

https://youtu.be/MqORvy5yjNE
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